АННОТАЦИИ
Подсолонко Е.А., Басиладзе Е.Г., Осипова С.С. Интеграция механизма роста благосостояния
населения в формирование коэффициента конкурентоспособности национальной экономики
Предложены методы расчета коэффициентов текущего и стратегического благосостояния
населения, как индикаторов сравнительного состояния и роста расходов населения. Определен
стратегический коэффициент конкурентоспособности экономики, служащий индикатором процессов
обеспечения роста благосостояния населения до эталонного значения.
Ключевые слова: рост благосостояния населения, коэффициент текущего благосостояния
населения, коэффициент стратегического благосостояния населения, стратегический коэффициент
конкурентоспособности экономики.
Скриба Н.Н. Детерминанты эффективной реализации политики риска в сфере внутренней торговли
Республики Беларусь
Определены базовые предпосылки формирования риск-ориентированного подхода к управлению
бизнесом в сфере торговли Республики Беларусь. Обоснованы необходимость и направления
консолидации усилий отраслевой науки и практики в развитии эффективных систем риск-менеджмента
торговой деятельности.
Ключевые слова: бизнес, торговля, риск, технологии риск-менеджмента, политика риска.
Рыбакова Е.В. Методологические аспекты определения конкурентоспособности экономики Украины
Рассмотрена сущность составляющих критериев комплексной оценки конкурентоспособности
экономики. Раскрыты методологические подходы определения конкурентоспособности экономики
Украины и определены пути ее повышения.
Ключевые слова: конкурентоспособность, стабилизация, оценка, коэффициент, экономика,
благосостояние.
Буценко И.Н., Кутняк О.В. Интегральный показатель риска экономической безопасности Украины
Предложен алгоритм определения интегрального показателя риска экономической безопасности
государства и определение риска экономической безопасности Украины.
Ключевые слова: безопасность, интегральный показатель, риск, государство.
Щеглова С.С. Теоретические аспекты классификации объектов и видов кредитования физических лиц
Обобщены теоретические подходы к классификации кредитов физическим лицам, даны критерии
ее проведения. Определена специфика объектов и видов банковского кредитования физических лиц в
Украине.
Ключевые слова: кредит, кредитование, объекты кредитования физических лиц, классификация
кредитов.
Подсолонко М.В. Формирование туристических кластеров, как основного элемента
конкурентоспособного развития социально ориентированной экономики
Определена необходимость формирования новых подходов повышения эффективности
туристической деятельности на примере развития туристических кластеров, обеспечивающих
повышение уровня конкурентоспособности экономики Украины.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, рост благосостояния населения, социально
ориентированный подход, туризм, кластер.
Агалакова О.Н. Проблемы инвестирования выставочной деятельности
Проведен анализ рынка выставочной деятельности с позиции инвестиционной привлекательности.
Рассмотрены проблемы финансирования выставок-ярмарок. Определены вопросы государственного
регулирования, правового поля и факторы, сдерживающие инвестирование. Предложены направления
совершенствования выставочной деятельности.
Ключевые слова: выставочная деятельность, выставка, ярмарка, экспонент, организатор,
инвестиции, предприятия-инвесторы, маркетинговые коммуникации.
Татаркин А.И., Пилипенко Е.В. Знания как экономический актив
Исследованы ключевые теоретические и методологические проблемы формирования экономики
знаний. Предложен принципиально новый подход к их пониманию и разрешению: научные знания
рассматриваются в качестве ключевого ресурса создания общественного богатства, а процесс их
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производства – как единая технологическая цепочка, состоящая из духовного, информационного и
материального производств.
Ключевые слова: знания, экономика, экономическое поле, подход, производство, модель.
Мазурок П.П., Гузенко Е.П. Инвестиции в образование и человеческий капитал: аналитический
аспект
Освещены аспекты развития научного потенциала человеческого капитала. Предоставлена
аналитическая оценка наличия научных кадров и их финансовое обеспечение. Исследованы изменения в
системе оплаты труда работников образования, раскрыты некоторые проблемы финансового
обеспечения развития высших учебных заведений. Предложен ряд мероприятий по совершенствованию
инвестиционного обеспечения в области образования.
Ключевые слова: высшее образование, государственная политика, заработная плата, инвестиции,
человеческий капитал, научный потенциал, образовательные услуги, образовательная деятельность.
Печоник О.И. Развитие системы финансовых отношений при формировании экономики знаний
Предложена методология и разработана методика изменения системы финансовых отношений в
экономике знаний на основе разделения механизма финансирования разных сфер человеческой
деятельности (предлагается обеспечить рыночными механизмами сферу материального производства, а
духовную сферу – нерыночными методами).
Ключевые слова: финансовые отношения, механизмы финансирования, экономика знаний.
Товканець А.В., Товканець С.А. Трансграничное сотрудничество в области образования в условиях
евроинтеграционных процессов
Рассмотрены проблемы трансграничного сотрудничества в условиях евроинтеграционных
процессов, вопросы научно-технического сотрудничества как формы трансграничного сотрудничества.
Проанализированы направления трансграничного сотрудничества в области образования, в частности в
сотрудничестве приграничных территорий Закарпатской области с регионами Словацкой
Республики. Обосновано взаимовлияние развития инновационной и образовательной сфер, отмечена их
роль в решении проблемы развития кадрового потенциала региона.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, научно-техническое сотрудничество,
экономическое образование, инновационная деятельность, европейские программы развития, регион.
Захарова О.В., Калошина Ю.А. Обоснование выбора модели оценки эффективности
инвестирования в человеческий капитал
Обоснована необходимость исследования сущности существующих моделей оценки социальноэкономической эффективности инвестирования в человеческий капитал. Исследована сущность моделей
оценки, определена область их практического применения, что позволяет предприятию обосновано
выбирать модели оценки для определения уровня эффективности конкретных видов инвестиций в
человеческий капитал.
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, эффективность, модель оценки, предприятие.
Мигай Н.Б. Обоснование модели финансирования научно-технической деятельности и подхода к
повышению эффективности научно-технического потенциала
Выделены проблемы эффективного использования научно-технического потенциала. Определены
методические основы формирования модели финансового обеспечения научно-технической
деятельности. Предложен программно-целевой подход к повышению эффективности научнотехнического потенциала.
Ключевые слова: научно-технический потенциал, наука, модель финансирования.
Зайчук А.М. Организационно-педагогические условия развития
профессиональной
компетентности будущих маркетологов туристической сферы
Рассмотрена сущность организационно-педагогичных условий развития профессиональной
компетентности будущих маркетологов туристической сферы. Раскрыты аспекты реформирования
системы подготовки будущих специалистов туристической сферы.
Ключевые слова: развитие, маркетолог, условия, компетентность, туризм, система.
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Поканевич Ю.В. Виды эффективности инновационной деятельности
Рассмотрены современные подходы к обоснованию видов эффективности инновационной
деятельности предприятий. Охарактеризованы основные подходы к их оценке, что позволило
сформировать обобщающие характеристики оценки эффективности инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновационная деятельность, эффект, критерий оценки, инновационная
программа, инновационный проект.
Гуменная А.В. Роль инновационных процессов в механизме саморазвития экономики
Проанализированы основные факторы экономического роста. Определена роль инновационных
процессов в механизме выхода из экономического кризиса и саморазвития экономики страны.
Ключевые слова: система, инновационный процесс, фактор, структура, экономический рост.
Ломаченко Т.И. Финансовые источники активизации инновационного рынка товаров и услуг
Выполнен анализ основных источников финансирования инноваций на различных стадиях.
Обозначены риски финансирования, предложена схема аккумуляции финансовых ресурсов для
реализации стратегии инновационного развития экономики.
Ключевые слова: инновационный рынок, финансовые ресурсы, стратегия инновационного
развития, государственный бюджет, инновационная модель.
Наливайченко Е.В. Управление инновационной деятельностью
Определены основные свойства инновации, их циклический характер. Сформулированы критерии,
которыми следует руководствоваться при создании инновации: жизненный цикл изделия и
экономическая эффективность.
Ключевые слова: инновация, диффузия инноваций, циклы инноваций, показатели инноваций,
управление инновационной деятельностью.
Яковенко Е.В. Проблемы и перспективы инновационного развития рекреации и туризма в
Казантипском районе
Рассмотрена роль инноваций в развитии депрессивных
рекреационных районов.
Проанализировано состояние и проблемы развития рекреации в Казантипском районе. Предложены пути
инновационного развития структуры туризма и рекреационной деятельности.
Ключевые слова: инновации, туристско-рекреационный комплекс, концепция инновационного
развития.
Чухраева Н.Н. Стимулирование инновационной деятельности предприятий
В статье исследована сущность экономической категории стимулирования инновационной
деятельности. Определены особенности инновационной деятельности в контексте международных
процессов глобализации. Сформированы стимулы инновационной деятельности предприятий.
Ключевые слова: стимулирование инновационной деятельности; мотивы инновационной
деятельности.
Подсолонко В.А. Предпосылки управления опережающим ростом благосостояния населения в АР
Крым c учетом удовлетворения первоочередных потребностей человека
Раскрыта главная задача развития экономики, заключающаяся в решении проблемы обеспечения
высокого уровня благосостояния населения. Показано, что экономика регионов должна обеспечить
удовлетворение всех потребностей населения за счет имеющихся ресурсов, либо посредством обмена
ресурсами и результатами деятельности с другими регионами.
Ключевые слова: рост благосостояния, опережающее развитие, население АР Крым, потребности.
Николенко С.С. Трансформация предприятий торговли в условиях мирового финансового кризиса
Исследованы основные организационные условия трансформации предприятий торговли в
современных условиях, которые предусматривают изменения характера, типа или вида корпоративного
контроля и обусловлены влиянием внешней среды, прежде всего, ростом конкурентной борьбы.
Ключевые слова: предприятия торговли, реорганизация, соглашение, конкурентоспособность.
Кошелева Е.Г. Регулирования бизнеса в Украине: современное состояние и перспективы
Рассмотрен механизм регулирования крупного, среднего и малого бизнеса в условиях упрощения
ведения бизнеса в Украине. Систематизирована классификация видов хозяйственной деятельности,
контролируемых государством. Рассмотрены перспективы дальнейшего развития малого бизнеса.
Ключевые слова: хозяйственная деятельность, субъект хозяйствования, контроль.
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Погорецкая В.Я., Журан Е.А. Логистический бизнес-план – эффективный инструмент управления
предприятием
Исследуются возможности повышения эффективности деятельности предприятия путем
разработки и использования логистического инструментария для анализа и построения логистического
бизнес-плана.
Ключевые слова: бизнес-план, информационный анализ, индекс деловой конкурентоспособности
стран, индекс растущей конкурентоспособности стран, логистическая система, управление
предприятием, grid-технологии.
Макаренко В.А., Кожемякина Т.В. Рейтинговое управление экономической системой и его
моделирование
Разработана иерархическая модель рейтинговой оценки состояния и развития экономической
системы в динамичной среде на основе сценарно-прецедентной рейтинговой оценки.
Ключевые слова: рыночная экономика, рейтинговое управление, экономико-математическое
моделирование, иерархическая модель.
Акименко П.И. Построение системы управления персоналом организации в условиях
экономического кризиса
Определен ряд проблем, связанных с изменением в системе управления персоналом предприятия.
Выделены элементы системы управления персоналом, важность и практическая значимость
эффективного управления персоналом.
Ключевые слова: система управления персоналом, организационная структура системы
управления персоналом.
Пан Л.В. Определение трендов поведения потребителей на украинском рынке
Выявлены актуальные концепции поведения потребителей в новых экономических условиях,
определены направления влияния потребителей на деятельность компаний. Представлены особенности
управления брендами в Украине, дана оценка перспектив их развития. Предложены рекомендации по
стратегическим действиям компаний в соответствии с трендами поведения потребителей.
Ключевые слова: потребность, поведение потребителей, кризис, бренд, торговая марка.
Бойко М.Г. Организационная конвергенция в туризме: предпосылки и практические аспекты
формирования
Раскрыты предпосылки формирования организационной конвергенции в туризме как основы
формирования общего коммуникационно-информационного пространства для производства,
продвижения и реализации туристического продукта высокой потребительской ценности. Определена
целесообразность ориентации хозяйственной деятельности на развитие эффективных взаимоотношений
между субъектами туристического рынка. Разработана методика формирования организационной
конвергенции субъектов экономических взаимоотношений на туристическом рынке и приведены
практические аспекты ее апробации.
Ключевые слова: туристический продукт, потребительская ценность, организационная
конвергенция, формирование организационной конвергенции.
Михуринская Е.А. Теоретические основы социально ориентированной экономики региона
Рассмотрены основные аспекты регионального развития в контексте конфликта социальных и
экономических приоритетов современного общества. Раскрыто содержание структурообразующих
понятий категории «социальная сфера», что позволило установить диалектическую связь между
экономикой, политикой и социальной сферой как главными составляющими жизнедеятельности
общества.
Ключевые слова: региональная общественная система, регион, социально-экономическое развитие,
социальное развитие, социально ориентированная экономика.
Рыбалко-Рак Л.А. Анализ состояния управления качеством в торговле системы потребительской
кооперации на основе функционального подхода
Выполнена оценка системного характера управления качеством за счет анализа функций аппарата
управления на уровнях областных союзов потребительских обществ, районных союзов потребительских
обществ, потребительских обществ с целью формирования направлений усовершенствования системы
управления потребительской кооперации.
Ключевые слова: управление качеством, торговля, потребительская кооперация Украины.
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Скоробогатова Т.Н. К вопросу о моделировании управления человеческими потоками в
рекреационном регионе
Предложено развитие концептуальных положений сервисной логистики применительно к
рекреационному сектору. Охарактеризована рекреационная услуга как совокупность целевых и
инфраструктурных (базовых, дополнительных и сопутствующих) услуг. Представлена модель
управления человеческими потоками, образованными продуцентами и потребителями услуг, в курортном
регионе.
Ключевые слова: моделирование, сервисная логистика, человеческие потоки, рекреационный
регион, рекреанты, рекреационная услуга.
Байракова И.В., Чумаков В.И. Интегральная многокритериальная оценка инвестиционной
привлекательности промышленных предприятий машиностроительного профиля АР Крым
Представлена интегральная многокритериальная оценка инвестиционной привлекательности
промышленных предприятий машиностроительного профиля АР Крым, что позволяет получить
информацию о совокупности показателей, отражающих все аспекты хозяйственных процессов,
содержащих обобщающие выводы о результатах деятельности производственных объектов.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность предприятий, матрица
координат, коэффициент конкордации.
Ментух О.Ф. Исследования поведения потребителей мясной продукции в условиях
экономического кризиса
Рассмотрены результаты комплексных маркетинговых исследований рынка мясной продукции.
Изучено поведение потребителей мясных продуктов в условиях экономического кризиса, их вкусы и
предпочтения. Проанализировано основные критерии выбора мясной продукции покупателями.
Осуществлено сегментирования рынка мясной продукции за ценовым критерием.
Ключевые слова: исследования рынка, поведение потребителей, рынок мясной продукции,
сегментирование рынка, критерии сегментации.
Балджи М.Д. Использование эконометрических подходов в сфере природопользования АР Крым
Рассмотрены проблемы использования природных ресурсов. Предложены пути внедрения
сбалансированного комплексного природопользования, базирующегося на принципах стратегии
устойчивого развития. Предложено использование коэффициента сбалансированности региона на основе
объединения коэффициентов социальной, экологической и экономической составляющих. Построена
математическая модель оптимизации комплексного природопользования, которая направлена на
развитие определенных территорий за счет собственных ресурсов.
Ключевые слова: сбалансированное комплексное природопользование, коэффициент
сбалансированности региона, моделирование.
Стахович-Стануш А. Поддержание позитивного корпоративного и организационного имиджа
В статье изложены фазы менеджмента ценности процесса. Представлена концепция основы
имиджа организации, препятствующая возникновению коррупции.
Ключевые слова: предприятие, менеджмент, имидж, ценность.
Цёхла С.Ю., Плугарь Е.В. Организационная модель внутреннего контроля качества туристскорекреационных услуг
Выделены основные положения обеспечения качества туристско-рекреационного предприятия.
Предложена организационно-методическая модель внутреннего контроля качества туристскорекреационных услуг, которая позволит разработать методику внутреннего контроля процессов
обслуживания рекреантов, обеспечивающую создание высококачественного туристско-рекреационного
продукта.
Ключевые слова: контроль качества, предмет, объекты контроля, критерии и параметры контроля
качества.
Бузни А.Н. Подходы к определению экономической сущности понятия «услуга»
В статье доказывается неправомерность употребления словосочетания «товары и услуги».
Обобщены научные подходы к определению сущности экономической категории «услуги», обосновано
авторское определение данной категории как вида товара.
Ключевые слова: товар, услуга, продукция, маркетинг.
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Наливайченко С.П. Выбор стратегии прибыльности предприятия
Рассмотрены проблемы роста и развития предприятия, которые тесно связаны с выработкой и
реализацией стратегии и тактики управления процессом формирования, увеличения и распределения
прибыли. Определена альтернатива выбора агрессивной или защитной стратегии прибыльности.
Ключевые слова: прибыль предприятия, факторы и показатели прибыли, стратегии прибыльности.
Ветрова Н.М., Кузьмина Н.В. Сущность и классификация состояний предприятия в рамках
экономической диагностики
Конкретизировано понятие «состояние предприятия» в рамках экономической диагностики, как
самостоятельного направления экономической науки. Выделены и обоснованы виды состояний с целью
установления диагноза на момент времени.
Ключевые слова: экономическая диагностика, состояние системы, состояние предприятия, виды
состояний предприятия.
Бедрадина А.К., Герасименко В.Г. Методика анализа качества обслуживания потребителей на
туристическом предприятии
Обосновано положение о наличии в туроператорской деятельности двух видов качества услуг:
«качества туристического продукта» и «качества обслуживания клиентов». Предложен анализ качества
услуг на основе структуризации и оценки его отдельных элементов. Обосновано использование метода,
основанного на анализе точек соприкосновения персонала фирмы с клиентурой.
Ключевые слова: качество туристического продукта, качество обслуживания клиентов, анализ
инцидентов, анализ точек соприкосновения.
Скрыпник М.И. Порядок распределения косвенных расходов и включение их в состав
себестоимости продукции
Исследуются организационно-методические аспекты учёта общепроизводственных расходов и
порядок включения их в состав себестоимости продукции. Осуществлен анализ исследований связанных
с учётом общепроизводственных расходов и порядком их отнесения на себестоимость продукции.
Ключевые слова: затраты, база распределения, себестоимость продукции.
Сметанко А.В. Методика проведения внутреннего аудита в акционерных обществах Украины
Представлены теоретические и практические аспекты, связанные с методикой проведения
внутренних аудиторских проверок в акционерных обществах. Выделены основные стадии, этапы. Даны
методические рекомендации по проведению внутреннего аудита в организации.
Ключевые слова: внутренний аудит, методика аудита, аудиторские доказательства, бухгалтерский
учет, аудиторские процедуры, учетные регистры.
Буренина Н.Б., Комурджиева З.Н. Перспективы развития рекреационной деятельности в Крыму
В статье раскрыто состояние рекреационного потенциала Крыма, выделены важнейшие
перспективные направления развития рекреационной деятельности в Крыму.
Ключевые слова: рекреационная деятельность, природно-ресурсный потенциал, развитие.
Буренина Н.Б., Муслятдинова Г.Я. Повышение трудового потенциала персонала предприятий
туристической индустрии
Раскрыты приоритетные направления усовершенствования трудового потенциала персонала,
ориентированного на управление отечественными предприятиями туристической сферы. Указаны
важнейшие инструменты развития персонала для индустрии туризма и гостеприимства.
Ключевые слова: персонал, трудовой потенциал, мотивация.
Волошина С.В., Проволоцкая Е.Н., Амбросова В.М. Методические подходы к оценке влияния
изменения качественных параметров угля на себестоимость чугуна
Предложена методика количественной оценки влияния изменения качественных параметров угля
на себестоимость чугуна с учетом производственных, технологических и организационных условий
хозяйственной деятельности ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» разработана принципиальная цепочка
оценки потерь с позиции влияния на затратные коэффициенты и производительность доменных печей.
Ключевые слова: горно-металлургическое производство, попередельный метод калькулирования,
себестоимость производства чугуна, экономические потери, уголь, передельный чугун, доменное
производство, прокат.
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Колосюк А.А. Методика проведения аудиторской выборки
Рассмотрены проблемы разработки поэтапной методики применения выборочных методов при
проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ключевые слова: риск, выборочный метод, аудит, информационная система учета.
Матукова А.И., Костюченко Д.В. Управление оборотным капиталом предприятия в условиях кризиса
Охарактеризованы методы сохранения конкурентоспособности предприятий Украины в
кризисных условиях. Определены факторы, которые влияют на оборотный капитал в условиях
повышенного риска и неопределенности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы, кризис, риск, оборотный капитал.
Маныч Д.В., Ергин С.М. Механизм использования прибыли предприятия
Рассмотрено использование прибыли предприятием, осуществление процесса ее формирования и
распределения, определение существующих видов и источников получения прибыли.
Ключевые слова: прибыль, балансовая прибыль, распределение чистой прибыли, предприятие.
Бровкова Е.В. Формирование цены на туристические услуги
Рассмотрена проблема формирования цены на туристические услуги. Представлен анализ
факторов и методов формирования цены, структуры цены. Предложены мероприятия по формированию
эффективной цены на туристические услуги.
Ключевые слова: цена, международный туризм, методы, скидки, туристический продукт, структура.
Смирнов Е.В. Методы и модели измерения интеллектуального капитала предприятия
Исследована гносеология интеллектуального капитала предприятий. Определены методические
подходы к измерению интеллектуального капитала, проанализированы особенности практического
использования научных методов измерения интеллектуального капитала.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, организационный капитал, человеческий капитал.
Подсмашная И.Н. Формирование конкурентного потенциала предприятия и его оценка
Обобщена оценка конкурентного потенциала предприятия, что позволяет охватить основные
процессы внутри предприятия и выявить его сильные и слабые стороны, а также разработать
комплексную методику оценки возможностей долгосрочного перспективного развития предприятия.
Ключевые слова: конкурентный потенциал, конкурентные преимущества, предприятие.
Боднарюк И.Л. Балансовое увязывание доходов, расходов и прибыли от операционной
деятельности торговых предприятий
Осуществлен расчет пределов безубыточности деятельности потребительских обществ, для
обеспечения их самоокупаемости в плановом периоде. Рассчитан резерв финансовой прочности торговых
предприятий. Предложены пути обеспечения торговой деятельности безубыточности и рентабельной
потребительских обществ.
Ключевые слова: доходы, расходы, прибыль, балансовое увязывание, предел безубыточности,
резерв финансовой прочности
Кондратьева И.Г. Стохастическая модель функционирования кредитного отделения банка
Рассмотрен кредитный отдел коммерческого банка как система обслуживания требований,
которые поступают от заемщиков. Построена математическая модель, с помощью которой можно
воспроизвести все возможные ситуации, связанные с функционированием исследуемой системы.
Ключевые слова: цепи Маркова, вероятность, коммерческий банк, кредит, стохастическая модель.
Шембелева Е.А. О системах поддержки принятия управленческих решений на предприятиях
туристско-рекреационного комплекса
Рассмотрено использование информационных систем управления туристско-рекреационного
комплекса. Представлена структура системы поддержки принятия управленческих решений на
предприятиях туристско-рекреационного комплекса. Предложены современные аналитические
технологии моделирования для оптимизационных моделей управления развитием и функционированием
туристско-рекреационного комплекса.
Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, информационные систем управления,
управление, туристско-рекреационный комплекс, аналитические технологии моделирования.
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Кришталь Г.А. Экономико-математическая модель построения рейтинга банковских учреждений и
определение основных направлений банковского надзора
Приведен анализ методов построения сведенных показателей, что позволяет оценивать степень
надежности банковских учреждений и других финансовых организаций, а также проводить
рейтингование такого рода объектов. Для оценки финансовых показателей предложено использование
экономико - математической модели на основе рейтингования банковских учреждений.
Ключевые слова: рейтинг, банковский надзор, экономико-математическая модель, нормативы,
оценка, финансовые показатели.
Бурдюг Н.В. Производственный аудит: возможности аудиторских программ в проверке
эффективности использования запасов
Рассмотрены значения и функции производственного аудита. Определена его роль в управлении
эффективным использованием запасов предприятия. Рассмотрены возможности и направления
компьютеризации аудита. Предложены процедуры производственного аудита с использованием
программного обеспечения и системы управления запасами.
Ключевые слова: аудит, производственный аудит, процедура аудита, система “производство без
складов”, система “ Канбан ”, система “Точно в срок”.
Коваленко Т.Л. Формирование стратегического подхода к процессу социально-экономической
мотивации для ОАО «Укртелеком»
Обоснована сущность стратегического подхода к социально-экономической мотивации путем
выделения таких направлений ее реализации как внутреннее выравнивание, управление,
конкурентоспособность, что для предприятия позволяет обеспечить экономический эффект в виде
повышения прибыльности, роста производительности труда, удовлетворения всех заинтересованных в
развитии предприятия сторон и конкурентоспособности предприятия связи.
Ключевые слова: стратегия, мотивационный механизм, социально-экономическая мотивация,
оценка, конкурентоспособность.
Коркушко О.Н. Учётный аспект анализа собственного капитала
Определены основные особенности учетного аспекта анализа собственного капитала, исследована
международная практика бухгалтерского учета и финансового анализа.
Ключевые слова: учёт, собственный капитал, активы, пассивы, собственник, капитальные
инвестиции, прибыль, обязательство, акция.
Шарапова И.С. Классификация производственных затрат как основа организации эффективной
системы управленческого учета
Приведена классификация затрат по различным признакам. Предложены критерии к эффективной
системе управленческого учета. Разработаны рекомендации по внедрению системы «Бережливое
производство» с целью оптимизации производственных затрат.
Ключевые слова: производственные затраты, управленческий учет, классификация, критерий
эффективности; система «Бережливое производство».
Кожемякина Т.В., Матукова Д.Г. Нематериальные активы предприятия-экспортера как фактор
повышения конкурентоспособности на мировом рынке
Проанализированы результаты исследования особенностей использования нематериальных
активов украинскими предприятиями-экспортерами - производителями железорудного сырья,
определение состояния и общего влияния нематериальных активов на эффективность их экспортной
деятельности. Представлена авторская модель определения влияния нематериальных активов на
результативность экспортной деятельности предприятия.
Ключевые слова: нематериальные активы, интеллектуальный капитал, категории нематериальных
активов, человеческие активы.
Горда А.С., Катрук Е.С. Тенденции и проблемы развития мирового рынка авиатранспортных услуг
Выявлены основные проблемы мирового рынка авиатранспортных услуг. Проанализировано
современное состояние рынка авиатранспортных услуг. Установлены особенности и тенденции развития
мирового рынка авиатранспортных услуг в условиях глобализации мировой экономики, предложены
основные перспективы развития мирового авиатранспорта.
Ключевые слова: авиаперевозки, международный рынок авиаперевозок, пассажиропоток,
грузопоток, бизнес-модель, альянсы авиаперевозчиков.
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Вишняков В.М., Соловьева М.В. Экспортно-импортная деятельность Украины в условиях
экономического кризиса
Рассмотрены проблемы экспортно-импортной деятельности Украины. Проведена оценка
рациональной структуры экспорта и импорта. Исследован процесс экспортно-импортной деятельности
в условиях мирового финансового кризиса. Предложены научно-практические рекомендации по выходу
из кризиса.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, экономическая кризис, внешнеторговый оборот.
Кокодей Т.А. Анализ мирового опыта финансово-экономических кризисов и разработка общих
паттернов их возникновения и развития
Проведён анализ причин возникновения и характера протекания основных локальных и
глобальных кризисов в истории, выявлены и формализованы их общие составляющие в виде паттернов,
что даёт инструментарий для прогнозирования потенциальных финансово-экономических кризисов.
Ключевые слова: экономика, кризис, паттерн, закономерность, перепроизводство.
Головченко Н.З., Кацап Ю.С. Оценка международной конкурентоспособности национальных
экономик постиндустриальных стран
Представлены основные результаты рейтинговой оценки и оценки социально-экономического
положения национальных экономик постиндустриальных стран.
Ключевые слова: конкурентоспособность, национальная экономика, постиндустриальные страны,
конкурентные преимущества, рейтинговая оценка.
Вишняков В.М., Лотоцкая И.Н. Направления уменьшения отрицательного сальдо внешней
торговли Украины
Рассмотрены проблемы отрицательного сальдо внешней торговли товарами, факторы
формирования отрицательного сальдо внешней торговли, реальные риски роста дефицита внешней
торговли. Предложены комплексные меры по улучшению таможенных процедур и нежелательного
импорта, которые позволят уменьшить и предотвратить отрицательное сальдо внешней торговли.
Ключевые слова: торговля, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, баланс, сальдо торговли,
конкуренция, дефицит.
Кальчук Т.С. Обоснование целесообразности применения информационной логистики в
управлении международными морскими перевозками
Предложены меры по развитию контейнерной транспортной инфраструктуры в Украине,
применению логистических информационных систем типа ЕRР. Система ERP включает аппаратное,
техническое и программное обеспечения, которое облегчает прохождение транзакционных данных в
компаниях, которые работают в области производства, логистики, продаж и человеческих ресурсов.
Новые системы ERP, которые являются модульными, позволят использовать глобальную сеть.
Ключевые слова: логистическое управление, информационная логистика, информационные
логистические системы, морские перевозки.
Троян И.А. Теоретические основы факторного анализа субрегионального торгового
сотрудничества стран
Предложена дефиниция субрегионального торгового сотрудничества стран. Усовершенствована
классификация факторов его формирования и развития. Предложена концепция «интеграционной
совместимости» стран субрегиона на основе системного анализа совокупности благоприятных
факторных компонентов.
Ключевые слова: субрегиональное торговое сотрудничество, факторы субрегионального торгового
сотрудничества, интеграционная совместимость стран.
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АНОТАЦІЇ
Подсолонко О.А., Басиладзе К.Г., Осипова С.С. Інтеграція механізму зростання добробуту
населення у формування коефіцієнту конкурентоспроможності національної економіки
Запропоновані методи розрахунку коефіцієнтів поточного та стратегічного добробуту населення,
як індикаторів порівняльного стану і зростання витрат населення. Визначено стратегічний коефіцієнт
конкурентоспроможності економіки, що служить індикатором процесів забезпечення зростання
добробуту населення до еталонного значення.
Ключові слова: зростання добробуту населення, коефіцієнт поточного добробуту населення,
коефіцієнт стратегічного добробуту населення, стратегічний коефіцієнт конкурентоспроможності
економіки.
Скриба Н.М. Детермінанти ефективної реалізації політики ризику у сфері внутрішньої торгівлі
Республіки Білорусь
Визначено базові передумови формування ризико-орієнтованого підходу до управління бізнесом у
сфері торгівлі Республіки Білорусь. Обґрунтовано необхідність і напрями консолідації зусиль галузевої
науки і практики у розвитку ефективних систем ризик-менеджменту торговельної діяльності.
Ключові слова: бізнес, торгівля, ризик, технології ризик-менеджменту, політика ризику.
Рибакова О.В. Методологічні аспекти визначення конкурентоспроможності економіки України
Розглянуто сутність складових критеріїв комплексної оцінки конкурентоспроможності економіки.
Розкрито методологічні підходи визначення конкурентоспроможності економіки України та визначено
шляхи її підвищення.
Ключові слова: конкурентоспроможність, стабілізація, оцінка, коефіцієнт, економіка, добробут.
Буценко І.М., Кутняк О.В. Інтегральний показник ризику економічної безпеки України
Запропоновано алгоритм визначення інтегрального показника ризику економічної безпеки
держави і визначення ризику економічної безпеки України.
Ключові слова: безпека, інтегральний показник, ризик, держава.
Щеглова С.С. Теоретичні аспекти класифікації об'єктів і видів кредитування фізичних осіб
Узагальнені теоретичні підходи до класифікації кредитів фізичним особам, запропоновано критерії
її проведення. Визначено специфіка об'єктів і видів банківського кредитування фізичних осіб в Україні.
Ключові слова: кредит, кредитування, об'єкти кредитування фізичних осіб, класифікація кредитів.
Подсолонко М.В. Формування туристичних кластерів, як основного елементу конкурентоздатного
розвитку соціально орієнтованої економіки
Визначено необхідність формування нових підходів підвищення ефективності туристичної
діяльності на прикладі розвитку туристичних кластерів, що забезпечують підвищення рівня
конкурентоспроможності економіки України.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, зростання добробуту населення, соціально
орієнтований підхід, туризм, кластер.
Агалакова О.М. Проблеми інвестування виставкової діяльності
Проведено аналіз ринку виставкової діяльності з позиції інвестиційної привабливості. Розглянуто
проблеми фінансування виставок-ярмарків. Зазначено питання державного регулювання, правового поля
та чинники, стримуючі інвестування. Запропоновано напрями вдосконалення виставкової діяльності.
Ключові слова: виставкова діяльність, виставка, ярмарок, експонент, організатор, інвестиції,
підприємства-інвестори, маркетингові комунікації.
Татаркин О.І., Пилипенко О.В. Знання як економічний актив
Досліджені ключові теоретичні і методологічні проблеми формування економіки знань.
Запропонований принципово новий підхід до їх розуміння і дозволу : наукові знання розглядаються в
якості ключового ресурсу створення громадського багатства, а процес їх виробництва - як єдиний
технологічний ланцюжок, що складається з духовного, інформаційного і матеріального виробництв.
Ключові слова: знання, економіка, економічне поле, підхід, виробництво, модель.
Мазурок П.П., Гузенко О.П. Інвестиції в освіту і людський капітал: аналітичний аспект
Освітлено аспекти розвитку наукового потенціалу людського капіталу. Надано аналітичну оцінку
наявності наукових кадрів і їх фінансове забезпечення. Досліджено зміни в системі оплати праці
працівників освіти, розкрито деякі проблеми фінансового забезпечення розвитку вищих навчальних
закладів. Запропоновано низку заходів по вдосконаленню інвестиційного забезпечення у галузі освіти.
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Ключові слова: вища освіта, державна політика, заробітна платня, інвестиції, людський капітал,
науковий потенціал, освітні послуги, освітня діяльність.
Печоник О.І. Розвиток системи фінансових стосунків при формуванні економіки знань
Запропоновано методологія і розроблена методика зміни системи фінансових стосунків в економіці
знань на основі розподілу механізму фінансування різних сфер людської діяльності (пропонується
забезпечити ринковими механізмами сферу матеріального виробництва, а духовну сферу - неринковими
методами).
Ключові слова: фінансові стосунки, механізми фінансування, економіка знань
Товканець Г.В., Товканець С.А. Транскордонне співробітництво в галузі освіти в умовах
євроінтеграційних процесів
Розглянуто проблеми транскордонного співробітництва в умовах євроінтеграційних процесів,
питання науково-технічної співпраці як форми трансграничної співпраці. Проаналізовано напрями
трансграничної співпраці в області освіти, зокрема в співпраці прикордонних територій Закарпатської
області з регіонами Словацької Республіки. Обгрунтовано взаємовплив розвитку інноваційної та
освітньої галузей, відмічено їх роль у вирішенні проблеми розвитку кадрового потенціалу регіону.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, науково-технічна співпраця, економічна освіта,
інноваційна діяльність, європейські програми розвитку, регіон.
Захарова О.В., Калошина Ю.О. Обгрунтування вибору моделі оцінки ефективності інвестування у
людський капітал
Обґрунтовано необхідність дослідження сутності існуючих моделей оцінки соціально-економічної
ефективності інвестування у людський капітал. Досліджено сутність моделей оцінки, визначено сферу їх
практичного застосування, що дозволяє підприємству обґрунтувати вибір моделі оцінки для визначення
рівня ефективності конкретних видів інвестицій в людський капітал.
Ключові слова: людський капітал, інвестиції, ефективність, модель оцінки, підприємство.
Мігай Н.Б. Обгрунтування моделі фінансування науково-технічної діяльності та підходу до
підвищення ефективності науково-технічного потенціалу
Виділено проблеми ефективного використання науково-технічного потенціалу. Визначено
методичні засади формування моделі фінансового забезпечення науково-технічної діяльності.
Запропоновано програмно-цільовий підхід до підвищення ефективності науково-технічного потенціалу.
Ключові слова: науково-технічний потенціал, наука, модель фінансування.
Зайчук Г.М. Організаційно-педагогичні умови розвитку професійної компетентності майбутніх
маркетологів туристичної сфери
Розглянуто сутність організаційно-педагогічних умов розвитку професійної компетентності
майбутніх маркетологів туристичної сфери. Розкрито аспекти реформування системи підготовки
майбутніх фахівців туристичної сфери.
Ключові слова: розвиток, маркетолог, умови, компетентність, туризм, система
Поканевич Ю.В. Види ефективності інноваційної діяльності
Розглянуто сучасні підходи до обґрунтування видів ефективності інноваційної діяльності
підприємств. Охарактеризовано основні підходи до їх оцінки, що дозволило сформувати узагальнюючи
характеристики оцінки ефективності інноваційної діяльності.
Ключові слова: інноваційна діяльність, ефект, критерій оцінки, інноваційна програма, інноваційний
проект.
Гуменна О.В. Роль інноваційних процесів в механізмі саморозвитку економіки
Проаналізовано основні чинники економічного зростання. Визначена роль інноваційних процесів
в механізмі виходу з економічної кризи і саморозвитку економіки країни.
Ключові слова: система, інноваційний процес, чинник, структура, економічне зростання.
Ломаченко Т.І. Фінансові джерела активізації інноваційного ринку товарів та послуг
Виконано аналіз основних джерел фінансування інновацій на різних стадіях. Позначено ризики
фінансування, запропоновано схему акумуляції фінансових ресурсів для реалізації стратегії
інноваційного розвитку економіки.
Ключові слова: інноваційний ринок, фінансові ресурси, стратегія інноваційного розвитку,
державний бюджет, інноваційна модель.
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Наливайченко К.В. Управління інноваційною діяльністю
Визначено основні властивості інновації, їх циклічний характер. Сформульовано критерії, якими
слід керуватися при створенні інновації: життєвий цикл виробу і економічна ефективність.
Ключові слова: інновація, дифузія інновацій, цикли інновацій, показники інновацій, управління
інноваційною діяльністю.
Яковенко Є.В. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку рекреації і туризму у
Казантипському районі
Розглянуто роль інновацій в розвитку депресивних рекреаційних районів. Проаналізовано стан та
проблеми розвитку рекреації у Казантипському районі. Запропоновано шляхи інноваційного розвитку
структури туризму і рекреаційної діяльності.
Ключові слова: інновації, туристсько-рекреаційний комплекс, концепція інноваційного розвитку.
Чухраєва Н.М. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств
У статті досліджена суть економічної категорії стимулювання інноваційної діяльності. Визначені
особливості інноваційної діяльності в контексті міжнародних процесів глобалізації. Сформовані стимули
інноваційної діяльності підприємств.
Ключові слова: стимулювання інноваційної діяльності; мотиви інноваційної діяльності.
Подсолонко В.А. Передумови управління випереджаючим зростанням добробуту населення в АР
Крим з врахуванням задоволення першочергових потреб людини
Розкрито головне завдання розвитку економіки, що полягає у вирішенні проблеми забезпечення
високого рівня добробуту населення. Показано, що економіка регіонів повинна забезпечити задоволення
усіх потреб населення за рахунок наявних ресурсів, або за допомогою обміну ресурсами і результатами
своєї діяльності з іншими регіонами.
Ключові слова: зростання добробуту, випереджаючий розвиток, населення АР Крим, потреби.
Ніколенко С.С. Трансформація підприємств торгівлі в умовах світової фінансової кризи
Досліджено основні організаційні умови трансформації підприємств торгівлі у сучасних умовах,
що передбачають зміни характеру, типу або виду корпоративного контролю та обумовлені впливом
зовнішнього середовища, передусім, зростанням конкурентної боротьби.
Ключові слова: підприємства торгівлі, реорганізація, угода, конкурентоспроможність.
Кошелєва О.Г. Регулювання бізнесу в Україні: сучасний стан та перспективи
Розглянуто механізм регулювання великого, середнього і малого бізнесу в умовах спрощення
ведення бізнесу в Україні. Систематизовано класифікацію видів господарської діяльності, що контролює
держава. Розглянуто перспективи подальшого розвитку малого бізнесу.
Ключові слова: господарська діяльність, суб'єкт господарювання, контроль.
Погорецька В.Я., Журан О.А. Логістичний бізнес-план - ефективний інструмент управління
підприємством
Досліджуються можливості підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом розробки та
використання логістичного інструментарію для аналізу і побудови логістичного бізнес-плану.
Ключові слова: бізнес-план, інформаційний аналіз, індекс ділової конкурентоспроможності країн,
індекс зростаючої конкурентоспроможності країн, логістична система, управління підприємством, grid технології.
Макаренко В.О., Кожемякіна Т.В. Рейтингове управління економічною системою та його
моделювання
Розроблено ієрархічну модель рейтингової оцінки стану та розвитку економічної системи в
динамічному середовищі на основі сценарно-прецедентної рейтингової оцінки.
Ключові слова: ринкова економіка, рейтингове управління, економіко-математичне моделювання,
ієрархічна модель.
кризи

Акименко П.І. Побудова системи управління персоналом організації в умовах економічної

Визначено перелік проблем, пов'язаних із зміною в системі управління персоналом підприємства.
Виділено елементи системи управління персоналом, важливість і практична значущість ефективного
управління персоналом.
Ключові слова: система управління персоналом, організаційна структура системи управління
персоналом.
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Пан Л.В. Визначення трендів поведінки споживачів на українському ринку
Виявлено актуальні концепції поведінки споживачів в нових економічних умовах, визначені
напрями впливу споживачів на діяльність компаній. Представлено особливості управління брендами в
Україні, надано оцінку перспектив їх розвитку. Запропоновано рекомендації по стратегічним діям
компаній відповідно до трендів поведінки споживачів.
Ключові слова: потреба, поведінка споживачів, криза, бренд, торговельна марка.
Бойко М.Г. Організаційна конвергенція в туризмі: передумови та практичні аспекти формування
Розкрито передумови формування організаційної конвергенції в туризмі як основи формування
загального комунікаційно- інформаційного простору для виробництва, просування та реалізації
туристичного продукту високої споживчої цінності. Визначено доцільність орієнтації господарської
діяльності на розвиток ефективних відносин між суб'єктами туристичного ринку. Розроблено методику
формування організаційної конвергенції суб'єктів економічних взаємин на туристичному ринку і
приведені практичні аспекти її апробації.
Ключові слова: туристичний продукт, споживча цінність, організаційна конвергенція, формування
організаційної конвергенції.
Мiхуринська К.О. Теоретичні основи соціально орієнтованої економіки регіону
Розглянуто основні аспекти регіонального розвитку в контексті конфлікту соціальних і
економічних пріоритетів сучасного суспільства. Розкрито зміст структуротворних понять категорії
«соціальна сфера», що дозволило встановити діалектичний зв'язок між економікою, політикою і
соціальною сферою як головними складовими життєдіяльності суспільства.
Ключові слова: регіональна громадська система, регіон, соціально-економічний розвиток,
соціальний розвиток, соціально орієнтована економіка.
Рибалко-Рак Л.А. Аналіз стану управління якістю в торгівлі системи споживчої кооперації на
засадах функціонального підходу
Виконано оцінку системного характеру управління якістю за рахунок аналізу функцій апарату
управління на рівнях обласних союзів споживчих суспільств, районних союзів споживчих суспільств,
споживчих суспільств з метою формування напрямів удосконалення системи управління споживчої
кооперації.
Ключові слова: управління якістю, торгівля, споживча кооперація України.
Скоробогатова Т.М. До питання про моделювання управління людськими потоками у
рекреаційному регіоні
Запропонований розвиток концептуальних положень сервісної логістики стосовно рекреаційного
сектора. Охарактеризована рекреаційна послуга як сукупність цільових і інфраструктурних (базових,
додаткових і супутніх) послуг. Представлена модель управління людськими потоками, утвореними
продуцентами і споживачами послуг, в курортному регіоні.
Ключові слова: моделювання, сервісна логістика, людські потоки, рекреаційний регіон, рекреанти,
рекреаційна послуга.
Байракова І.В., Чумаков В.І. Інтегральна багатокритерійна оцінка інвестиційної привабливості
промислових підприємств машинобудівного профілю АР Крим
Представлено інтегральну багатокритерійну оцінку інвестиційної привабливості промислових
підприємств машинобудівного профілю АР Крим, що дозволяє отримати інформацію про сукупність
показників, що відбивають усі аспекти господарських процесів, що містять узагальнювальні висновки
про результати діяльності виробничих об'єктів.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість підприємств, матриця координат, коефіцієнт
конкордації.
Ментух О.Ф. Дослідження поведінки споживачів м'ясної продукції в умовах економічної кризи
Розглянуто результати комплексних маркетингових досліджень ринку м'ясної продукції. Вивчено
поведінку споживачів м'ясних продуктів в умовах економічної кризи, їх смаки і переваги. Проаналізовано
основні критерії вибору м'ясної продукції покупцями. Здійснено сегментацію ринку м'ясної продукції за
ціновим критерієм.
Ключові слова: дослідження ринку, поведінка споживачів, ринок м'ясної продукції, сегментація
ринку, критерії сегментації.
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Балджи М.Д. Використання економетричних підходів у сфері природокористування АР Крим
Розглянуто проблеми використання природних ресурсів. Запропоновано шляхи впровадження
збалансованого комплексного природокористування, що базується на принципах стратегії стійкого
розвитку. Запропоновано використання коефіцієнта збалансованості регіону на основі об'єднання
коефіцієнтів соціальної, екологічної і економічної складових. Побудована математичну модель
оптимізації комплексного природокористування, що спрямована на розвиток певних територій за
рахунок власних ресурсів.
Ключові слова: збалансоване комплексне природокористування, коефіцієнт збалансованості
регіону, моделювання.
Стахович-Стануш А. Підтримка позитивного корпоративного і організаційного іміджу
У статті викладено фази менеджменту цінності процесу. Представлено концепція основи іміджу
організації, що перешкоджає виникненню корупції.
Ключові слова: підприємство, менеджмент, імідж, цінність.
Цьохла С.Ю., Плугарь О.В. Організаційна модель внутрішнього контролю якості туристськорекреаційних послуг
Виділені основні положення забезпечення якості туристсько-рекреаційного підприємства.
Запропонована організаційно-методична модель внутрішнього контролю якості туристсько-рекреаційних
послуг, яка дозволить розробити методику внутрішнього контролю процесів обслуговування рекреантов,
що забезпечує створення високоякісного туристсько-рекреаційного продукту.
Ключові слова: контроль якості, предмет, об'єкти контролю, критерії і параметри контролю якості.
Бузни А.М. Підходи до визначення економічної суті поняття «послуга»
У статті доводиться неправомірність вживання словосполучення «товари і послуги». Узагальнені
наукові підходи до визначення суті економічної категорії «послуги», обгрунтовано авторське визначення
цієї категорії як виду товару.
Ключові слова: товар, послуга, продукція, маркетинг.
Наливайченко С.П. Вибір стратегії прибутковості підприємства
Розглянуто проблеми зростання і розвитку підприємства, які тісно пов'язані з виробленням і
реалізацією стратегії і тактики управління процесом формування, збільшення і розподілу прибули.
Визначено альтернативу вибору агресивної або захисної стратегії прибутковості.
Ключові слова: прибуток підприємства, фактори та показники прибутку, стратегія прибутковості
Ветрова Н.М., Кузьміна Н.В. Сутність та класифікація стану підприємства у межах економічної
діагностики
Конкретизовано поняття «Стан підприємства» у межах економічної діагностики, як самостійного
напряму економічної науки. Виділено і обґрунтовано види стану з метою встановлення діагнозу на
момент часу.
Ключові слова: економічна діагностика, стан системи, стан підприємства, види станів підприємства.
Бедрадіна Г.К. Герасименко В.Г. Методика аналізу якості обслуговування споживачів на
туристичному підприємстві
Обґрунтовано положення про наявність в туроператорской діяльності двох видів якості послуг:
«якості туристичного продукту» і «якості обслуговування клієнтів». Запропоновано аналіз якості послуг
на основі структуризації і оцінки його окремих елементів. Обгрунтовано використання методу,
заснованого на аналізі точок зіткнення персоналу фірми з клієнтурою.
Ключові слова: якість туристичного продукту, якість обслуговування клієнтів, аналіз інцидентів,
аналіз точок зіткнення.
Скрипник М.І. Порядок розподілу непрямих витрат та включення їх до складу собівартості продукції
Досліджуються організаційно-методичні аспекти обліку загальновиробничих витрат і порядок
включення їх до складу собівартості продукції. Здійснений аналіз досліджень пов'язаних з урахуванням
загальновиробничих витрат і порядком їх віднесення на собівартість продукції.
Ключові слова: витрати, база розподілу, собівартість продукції.
Сметанко О.В. Методика проведення внутрішнього аудиту у акціонерних товариствах України
Представлено теоретичні і практичні аспекти, пов'язані з методикою проведення внутрішніх
аудиторських перевірок в акціонерних товариствах. Виділено основні стадії, етапи. Дані методичні
рекомендації по проведенню внутрішнього аудиту в організації.
Ключові слова: внутрішній аудит, методика аудиту, аудиторські докази, бухгалтерський облік,
аудиторські процедури, облікові регістри.
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Буренина Н.Б., Комурджиева З.Н. Перспективи розвитку рекреаційної діяльності в Криму
У статті розкрито стан рекреаційного потенціалу Криму, виділено найважливіші перспективні
напрями розвитку рекреаційної діяльності в Криму.
Ключові слова: рекреаційна діяльність, природно-ресурсний потенціал, розвиток.
Буренина Н.Б., Муслятдинова Г.Я. Підвищення трудового потенціалу персоналу підприємств
туристської індустрії
Розкрито пріоритетні напрями удосконалення трудового потенціалу персоналу, що орієнтований
на управління вітчизняними підприємствами туристичної сфери. Вказано найважливіші інструменти
розвитку персоналу для індустрії туризму і гостинності.
Ключові слова: персонал, трудовий потенціал, мотивація.
Волошина С.В., Проволоцька О.М., Амбросова В.М. Методичні підходи до оцінки впливу зміни
якісних параметрів вугілля на собівартість чавуну
Запропоновано методику кількісної оцінки впливу зміни якісних параметрів вугілля на собівартість
чавуну з урахуванням виробничих, технологічних і організаційних умов господарської діяльності ВАТ
«АрселорМиттал Кривим ріг» розроблений принциповий ланцюг оцінки втрат з позиції впливу на
витратні коефіцієнти і продуктивність доменних печей.
Ключові слова: гірничо-металургійне виробництво, попередельний метод калькуляції, собівартість
виробництва чавуну, економічні втрати, вугілля, передільний чавун, доменне виробництво, прокат.
Колосюк А.А. Методика проведення аудиторської вибірки
Розглянуто проблеми розробки поетапної методики застосування вибіркових методів при
проведенні аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності.
Ключові слова: ризик, вибірковий метод, аудит, інформаційна система обліку.
Матукова Г.І., Костюченко Д.В. Управління оборотним капіталом підприємства в умовах кризи
Охарактеризовано методи збереження конкурентоспроможності підприємств України в кризових
умовах. Визначено чинники, що впливають на оборотний капітал в умовах підвищеного ризику і
невизначеності.
Ключові слова: конкурентоспроможність, чинники, криза, ризик, оборотний капітал.
Манич Д.В., Єргин С.М. Механізм використання прибутку підприємства
Розглянуто використання прибутку підприємством, здійснення процесу її формування і розподілу,
визначення існуючих видів і джерел отримання прибули.
Ключові слова: прибуток, балансовий прибуток, розподіл чистого прибутку, підприємство.
Бровкова К.В. Формування ціни на туристичні послуги
Розглянуто проблему формування ціни на туристичні послуги. Представлено аналіз чинників і
методів формування ціни, структури ціни. Запропоновано заходи по формуванню ефективної ціни на
туристичні послуги.
Ключові слова: ціна, міжнародний туризм, методи, скидки, туристичний продукт, структура.
Смірнов Є.В. Методи та моделі вимірювання інтелектуального капіталу підприємства
Досліджено гносеологія інтелектуального капіталу підприємств. Визначено методичні підходи до
вимірювання інтелектуального капіталу, проаналізовані особливості практичного використання наукових
методів вимірювання інтелектуального капіталу.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, організаційний капітал, людський капітал.
Подсмашна І.М. Формування конкурентного потенціалу підприємства та його оцінка
Узагальнено оцінку конкурентного потенціалу підприємства, що дозволяє охопити основні
процеси, усередині підприємства, що дозволяє виявити його сильні і слабкі сторони, а також розробити
комплексну методику оцінки можливостей довгострокового перспективного розвитку підприємства.
Ключові слова: конкурентний потенціал, конкурентні переваги, підприємство.
Боднарюк І.Л. Балансове ув’язування доходів, витрат і прибутку від операційної діяльності
торговельних підприємств
Здійснено розрахунок меж беззбитковості діяльності споживчих суспільств, для забезпечення їх
самоокупності в плановому періоді. Розраховано резерв фінансової міцності торговельних підприємств.
Запропоновані основні шляхи забезпечення торговельної діяльності беззбитковості і рентабельною
споживчих суспільств.
Ключові слова: витрати, прибуток, балансове пов'язання, межа беззбитковості, резерв фінансової міцності.
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Кондратьєва І.Г. Стохастична модель функціонування кредитного відділення банку
Розглянуто кредитний відділ комерційного банку як система обслуговування вимог, які
поступають від позичальників. Побудовано математичну модель, за допомогою якої можна відтворити
усі можливі ситуації, пов'язані з функціонуванням досліджуваної системи.
Ключові слова: ланцюги Маркова, вірогідність, комерційний банк, кредит, стохастична модель
Шембєлєва О.О. Про системи підтримки ухвалення управлінських рішень на підприємствах
туристсько-рекреаційного комплексу
Розглянуто використання інформаційних систем управління туристсько-рекреаційного комплексу.
надано структуру системи підтримки ухвалення управлінських рішень на підприємствах туристськорекреаційного комплексу. Запропоновано сучасні аналітичні технології моделювання для оптимізаційних
моделей управління розвитком і функціонуванням туристсько-рекреаційного комплексу.
Ключові слова: системи підтримка ухвалення рішень, інформаційні систем управління, управління,
туристсько-рекреаційний комплекс, аналітичні технології моделювання.
Кришталь Г.О. Економіко-математична модель побудови рейтингу банківських установ та
виявлення основних напрямів банківського нагляду
Приведено аналіз методів побудови зведених показників, що дозволяє оцінювати міру надійності
банківських установ і інших фінансових організацій, а також проводити рейтингування такого роду
об'єктів. Для оцінки фінансових показників запропоновано використання економіко - математичне
моделі на основі рейтингування банківських установ.
Ключові слова: рейтинг, банківський нагляд, економіко-математична модель, нормативи, оцінка,
фінансові показники.
Бурдюг Н.В. Виробничий аудит: можливості аудиторських програм у перевірці ефективності
використання запасів
Розглянуто значення і функції виробничого аудиту. Визначено його роль в управлінні ефективним
використанням запасів підприємства. Розглянуто можливості і напрями комп'ютеризації аудиту.
Запропоновано процедури виробничого аудиту з використанням програмного забезпечення і системи
управління запасами.
Ключові слова: аудит, виробничий аудит, процедура аудиту, система «виробництво без складів»,
система «Канбан», система «Точно в строк».
Коваленко Т.Л. Формування стратегічного підходу до процесу соціально-економічної мотивації
для ВАТ «Укртелеком»
Обґрунтована сутність стратегічного підходу до соціально-економічної мотивації шляхом
виділення таких напрямів її реалізації як внутрішнє вирівнювання, управління, конкурентоспроможність,
що для підприємства дозволяє забезпечити економічний ефект у вигляді підвищення прибутковості,
зростання продуктивності праці, задоволення усіх зацікавлених в розвитку підприємства сторін і
конкурентоспроможності підприємства зв'язку.
Ключові слова: стратегія, мотиваційний механізм, соціально-економічна мотивація, оцінка,
конкурентоспроможність.
Коркушко О.Н. Обліковий аспект аналізу власного капіталу
Визначено особливості облікового аспекту аналізу власного капіталу, досліджена міжнародну
практику бухгалтерського обліку і фінансового аналізу.
Ключові слова: облік, власний капітал, активи, пасиви, власник, капітальні інвестиції, прибуток,
зобов'язання, акція.
Шарапова І.С. Класифікація виробничих витрат як основа організації ефективної системи
управлінського обліку
Приведено класифікацію витрат за різними ознаками. Запропоновано критерії до ефективної
системи управлінського обліку. Розроблено рекомендації по впровадженню системи «Бережливе
виробництво» з метою оптимізації виробничих витрат.
Ключові слова: виробничі витрати, управлінський облік, класифікація, критерій ефективності,
система «Бережливе виробництво».
Кожемякіна Т.В., Матукова Д.Г. Нематеріальні активи підприємства-експортера як чинник
підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку
Проаналізовані результати дослідження особливостей використання нематеріальних активів
українськими підприємствами-експортерами - виробниками залізорудної сировини, визначення стану і
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загального впливу нематеріальних активів на ефективність їх експортної діяльності. Представлена
авторська модель визначення впливу нематеріальних активів на результативність експортної діяльності
підприємства.
Ключові слова: нематеріальні активи, інтелектуальний капітал, категорії нематеріальних активів,
людські активи.
Горда О.С., Катрук К.С. Тенденції та проблеми розвитку світового ринку авіатранспортних послуг
Виявлені основні проблеми світового ринку авіатранспортних послуг. Проаналізовано сучасний
стан ринку авіатранспортних послуг. Встановлено особливості і тенденції розвитку світового ринку
авіатранспортних послуг в умовах глобалізації світової економіки, запропоновано основні перспективи
розвитку світового авіатранспорту.
Ключові слова: авіаперевезення, міжнародний ринок авіаперевезень, пасажиропотік, вантажопотік,
бізнес-модель, альянси авіаперевізників.
Вишняков В.М., Соловйова М.В. Експортно-імпортна діяльність України в умовах економічної кризи
Розглянуті проблеми експортно-імпортній діяльності України. Проведено оцінку раціональної
структури експорту та імпорту. Досліджено процес експортно-імпортної діяльності в умовах світової
фінансової кризи. Запропоновано науково-практичні рекомендації по виходу з кризи
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, економічна криза, зовнішньоторговий обіг.
Кокодей Т.О. Аналіз світового досвіду фінансово-економічних криз і розробка загальних патернів
їх виникнення і розвитку
Проведено аналіз причин виникнення і характеру протікання основних локальних і глобальних
криз в історії, виявлені і формалізовані їх загальні складові у вигляді патернів, що дає інструментарій для
прогнозування потенційних фінансово-економічних криз.
Ключові слова: економіка, криза, патерн, закономірність, надвиробництво.
Головченко Н.З., Кацап Ю.С. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності національних
економік постіндустріальних країн
Представлені основні результати рейтингової оцінки і оцінки соціально-економічного положення
національних економік постіндустріальних країн.
Ключові слова: конкурентоспроможність, національна економіка, постіндустріальні країни,
конкурентні переваги, рейтингова оцінка.
Вишняков В.М., Лотоцька І.М. Напрями зменшення від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі України
Розглянуто проблеми негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами, чинники формування
негативного сальдо зовнішньої торгівлі, реальні ризики зростання дефіциту зовнішньої торгівлі.
Запропоновано комплексні заходи що до поліпшення митних процедур і небажаного імпорту, що
дозволяє зменшити і запобігти негативне сальдо зовнішньої торгівлі.
Ключові слова: торгівля, експорт, імпорт, зовнішньоторговий обіг, баланс, сальдо торгівлі,
конкуренція, дефіцит.
Кальчук Т.С. Обґрунтування доцільності застосування інформаційної логістики в управлінні
міжнародними морськими перевезеннями
Запропоновано заходи щодо розвитку контейнерної транспортної інфраструктури в Україні,
застосуванню логістичних інформаційних систем типу ЕRР. Система ERP включає апаратне, технічне і
програмне забезпечення, яке полегшують проходження транзакційних даних в компаніях, що працюють
у області виробництва, логістики, продажів і людських ресурсів. Нові системи ERP, які є модульними і
дозволять використовувати глобальну мережу.
Ключові слова: логістичне управління, інформаційна логістика, інформаційні логістичні системи,
морські перевезення.
Троян І.А. Теоретичні засади факторного аналізу субрегіонального торговельного співробітництва країн
Запропоновано дефініція субрегіональної торговельної співпраці країн. Вдосконалено класифікацію
чинників його формування і розвитку. Запропоновано концепцію «інтеграційної сумісності» країн
субрегіону на основі системного аналізу сукупності сприятливих факторних компонентів.
Ключові слова: субрегіональна торговельна співпраця, чинники субрегіональної торговельної
співпраці, інтеграційна сумісність країн.
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ANNOTATION
Podsolonko E.A., Basiladze E.G., Osipova S.S. Integration of growth mechanism of population well-being
into formation of national economy competitiveness factor
In the article the methods of calculation of new parameters are offered as factors of current and strategic
well-being of the population, as indicators of a comparative condition and growth of charges of the population.
The strategic factor of the economy competitiveness, serving by the indicator of processes of maintenance of
growth of well-being of the population up to reference value is offered.
Key words: growth of population well-being, factors of current and strategic well-being of population,
strategic factor of economy competitiveness.
Skriba N.N. Determinants of effective risk policy implementation in sphere of interior trade of the Republic
of Belarus
The author defines basic preconditions for the formation of a risk-oriented approach to business
management within the Belarusian trade. The necessity and directions of efforts consolidation of branch science
and practice in the development of effective systems of risk-management of trading activity are substantiated.
Key words: business, trade, risk, risk management techniques, risk policy.
Rybakova E.V. Methodological aspects of determination of Ukrainian economical competitiveness
The essence of constituent criteria of a complex estimation of economical competitiveness is considered.
Methodological approaches to the definition of Ukrainian economical competitiveness and ways how to increase
it are defined.
Key words: competitiveness, stabilizing, estimation, coefficient, economy, well-being.
Butsenko I.N., Kutnjak O.V. The cumulative risk indicator of economic safety of Ukraine
The definition algorithm of a cumulative risk indicator of economic safety of the state and risk
determination of economic safety of Ukraine is offered.
Keywords: safety, cumulative indicator, risk, state.
Scheglova S.S. Theoretical aspects of classification of objects and kinds of crediting of physical persons
In this article the theoretical approaches to classification of credits for physical persons are generalized,
also the criteria of its carrying out are defined. The attention was paid especially to the specific characters of units
and types of bank credits for individuals in Ukraine.
Keywords: credit, crediting of physical persons, objects of crediting of physical persons, classification of credits.
Podsolonko M V. Formation of tourist’s clusters as basic element of competitive development of socially
focused economy
In the article the necessity of formation for Ukraine new approaches to increase the efficiency of tourist
activity is shown by the example of development tourist’s clusters, providing rise of competitiveness level of
national economy.
Key words: social and economic development, growth of well-being of the population, socially focused
approach, tourism, cluster.
Agalakova O.N. Problems of investment into exhibition activity
The analysis of exhibition activity market from the point of view of its investment appeal is carried out.
Problems of financing of exhibitions-fairs are considered. Questions of state regulation, legal field, factors
generating problems of investment are studied. Possible ways of perfection are offered.
Keywords: exhibition activity, exhibition, fair, exhibitor, manager of exhibition activity, investment,
enterprises-investors, marketing communications.
Tatarkin A.I., Pilipenko E.V. Of knowledge as economic asset
The key theoretical and methodological problems of formation of knowledge economy are investigated.
The fundamentally new approach to its understanding and resolution is offered: scientific knowledge is examined
as a key resource of creation of public wealth, and process of their production - as a single technological chain,
that consists of spiritual, informative and material manufacturing.
Key words: knowledge, economics, economic field, approach, manufacture, model.
Mazurok P.P., Guzenko E.P. Investment in education and human capital: analytical aspects
The article highlights some aspects of the scientific potential of human capital. The analytical assessment
of the availability of scientific personnel and their financial security is given. The changes in the wage system of
educators are examined and some financial problems for the development of higher education are disclosed. A
number of measures to improve the investment to ensure education is proposed.
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Key words: higher education, public policy, wages, investments, investment resources, human capital,
scientific potential, scientific personnel, educational services, educational activities, average monthly wage,
funding for education.
Pechonik O.I. Development of financial relations system at formation of knowledge economy
The methodology is offered and the technique of change of financial relations system in knowledge
economy on the basis of division of the financing mechanism of different spheres of human activity (it is offered
to provide with market mechanisms the sphere of goods production, and spiritual sphere – with non-market
methods) is developed. It assumes growth of budgetary financing, updating of financial aspects of a state policy,
and more rational use and escalating of all sources of reforming of financial system of a region.
Keywords: financial relations, financing mechanisms, knowledge economy.
Tovkanets А.V., Tovkanets S.A. Cross-border cooperation in education field in European integration processes
The article addresses the problem of cross-border cooperation in the European integration processes. The
questions of scientific and technical cooperation as a form of cross-border cooperation have been concerned, trends
of cross-border cooperation in education, particularly in border areas of cooperation with areas in the Transcarpathian
region of the Slovak Republic have been analyzed . Intercourse of innovation and education fields has been proved
as necessary, the role in solving problems of human resources development of the region is noted.
Key words: cross-border cooperation, scientific and technical cooperation, economic education,
innovation, European development program, region.
Zakharova O.V., Kaloshina Yu.О. Choice substantiation of investment in the human capital efficiency
estimation model
Necessity of the essence research of existing social and economic efficiency of investment into the human
capital is proved. The essence of estimation models is investigated, the area of their practical application that
allows the enterprise to choose models of an estimation for definition of level of efficiency of concrete kinds of
investments into the human capital is defined.
Key words: human capital, investments, efficiency, estimation model, enterprise.
Migay N.B. Substantiation of financing model of scientific and technical activity and approach to increase
efficiency of industrial scientific and technical potential
The existing problems of the effective use of scientific and technical potential have been determined. The
methodical bases of the formation of the model of financial supply of scientific and technical activity have been
grounded. The program-aimed approach to the rise of the efficiency of industrial scientific and technical potential
has been offered.
Keywords: scientific and technical potential, science, model of financing.
Zaychuk A.M. Organizational and pedagogical terms of professional competence development of future
marketing specialists of tourist sphere
The essence of organizational and pedagogical terms of professional competence development of future
marketing specialists of tourist sphere is considered. The reformation aspects of system preparation of future
specialists of tourist sphere are exposed.
Key words: development, expert in marketing, conditions, competence, tourism, system.
Pokanevych Yu.V. Types of efficiency of innovative activity
In the article modern approaches to determination of various types of efficiency of innovative activity of
enterprises are considered, basic approaches to their estimation are described, that allows to form most
summarizing descriptions of estimation of efficiency of innovative activity.
Keywords: innovative activity, effect, criterion of estimation, result, innovative program, innovative project.
Gumennaya A.V. Role of innovative processes in mechanism of economics development
The basic factors of the economy growth are considered. The role of innovative processes in the
escapement mechanism from an economic crisis and development of economy of country is shown.
Key words: system, innovative process, factor, structure, economic growth.
Lomachenko T.I. Financial sources of activation of innovative market of commodities and services
The analysis of basic sources of innovations is conducted on the different stages. The risks of financing are
marked, the chart of accumulation of financial resources is offered for realization of strategy of innovative
development of economy.
Key words: innovative market, financial resources, strategy of innovative development, state budget,
innovative model.
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Nalivaychenko E.V. Management of innovative activity
The basic properties of an innovation, their cyclic character are defined. Criteria by which it is necessary to
be guided at innovation creation are formulated: life cycle of a product and economic efficiency.
Key words: innovation, diffusion of innovations, cycles of innovations, indicators of innovations,
management of innovative activity.
Yakovenko E.V. Problems and perspectives of innovational development of recreation and tourism in
Kazantip region
The role of innovations in the development of depressive recreational regions was considered in this article.
The general condition and the problems of the recreational development in Kazantip region of Crimea were
analyzed. The directions of innovational development of tourism structure and recreational activity were
proposed.
Key words: innovations, tourism and recreational complex, conception of innovational development.
Chukhraeva N.N. Stimulation of innovative activity of enterprises
In the article the essence of an economic category of stimulation of innovative activity is investigated.
Features of innovative activity in a context of the international processes of globalization are defined. Stimulus of
innovative activity of the enterprises is generated.
Key words: stimulation of innovative activity; motives of innovative activity.
Podsolonko V.A. Preconditions of management of outstripping growth of welfare of the population of
Autonomous Republic Crimea with the account of satisfaction of prime needs of the population
In the article the basic task of economy development, consisting of the decision of a problem of
maintenance of a high standard of well-being of the population is revealed. It is shown, that the economy of
regions should provide satisfaction of all needs of the population due to available resources, or by means of an
exchange of resources and results of the activity with other regions.
Key words: growth of the well-being, outstripping development, ARC`s population, needs.
Nykolenko S.S. Transformation of trading enterprises in conditions of world financial crisis
The basic organizational conditions of transformation of trading enterprises in modern conditions which
provide changes of character, type or a kind of the corporate control are investigated and caused by environment
influence, first of all, by growth of competitive struggle.
Key words: trading enterprises, reorganization, agreement, competitiveness.
Kosheleva E.G. Business regulation in Ukraine: present-day condition and further perspectives
The regulation mechanism of large, medium and small-scale businesses within the conducting business
conditions in Ukraine is investigated; the classification of economic activity types controlled by the government is
systematized, the further perspectives of small-scale business development are discussed.
Key words: business conduct, economic activity, agent of economic management, subject and measures of
economic activity control.
Pogoretska V.Ya., Zhuran E.A. Logistics business-plan as effective tool for enterprise management
The possibilities of enhancing the effectiveness of enterprises through the development and use of logistic
tools for analysis and construction of logistics business-plan are investigated.
Keywords: business-plan, information analysis, the index of competitiveness of countries, the index of the
growing competitiveness of countries, logistics systems, enterprise management, grid-technology.
Makarenko V.A., Kogemyakina T.V. Economic system rating management and its design
The hierarchical model of rating estimation is developed for the state and development economic system in
a dynamic environment on the basis of scenario-precedent rating estimation.
Keywords: market economy, rating management, economical and mathematical design, hierarchical model.
Akymenko P.I. Construction of personnel management system of organization in conditions of
economic crisis
A number of the problems connected with change in a personnel management system of the enterprise is
defined. Elements of a personnel management system, essence and the practical importance of efficient personnel
management are allocated.
Key words: personnel management system, organizational structure of a personnel management system.
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Pan L.V. Determination of consumer behavior trends at Ukrainian market
The article is devoted to the ground of actuality of consumer behavior conception in the new economic
terms and determination of influence consumer directions on companies activity. The features of brands’
management are described in Ukraine and the prospects of its development are estimated, given recommendation
in relation to the strategic actions of companies in accordance with consumer behavior trends.
Key words: need, consumer behavior, crisis, brand, trade mark.
Boyko M.G. Organizational convergence in tourism: preconditions and practical aspects of formation
Preconditions of formation of organizational convergence in tourism as bases of formation of the general
communicational and informational field for manufacture, promotion and realization of a tourist product of high
consumer value are revealed. The expediency of orientation of economic activity on the development of effective
mutual relations between subjects of the tourist market is defined. The technique of organizational convergence
formation of subjects of economic mutual relations in the tourist market is developed and practical aspects of its
approbation are resulted.
Key words: tourist product, consumer value, organizational convergence, formation of organizational
convergence.
Mihurinskaya E.А. Theoretical bases of socially focused regional economy
The basic aspects of regional development in the context of conflict of social and economic priorities of
modern society are considered in this article. The meaning of structure forming concepts of the category «social
sphere» is determined and it allows to set dialectical connection between economy, policy and social sphere as by
the main constituents of vital society’s functions.
Key words: regional public system, region, social and economic development, social development, socially
focused economy.
Ribalko-Rak L.A. Analysis of quality management status in the system trade of consumer cooperation on
the basis of functional approach
The author carries out the estimation of system character of quality management due to the analysis of
functions of management bodies at levels of regional unions of consumer societies, district unions of consumer
societies, consumer societies with the purpose of forming of directions that will help to improve the control of
consumer cooperation system.
Key words: quality management, trade, Consumer Cooperation of Ukraine.
Skorobogatova T.N. To the issue of modeling of human streams management in recreational region
Development of conceptual positions of service logistics with reference to recreational sector is offered.
Recreational service as the set of target and infrastructural (basic, additional and accompanying) services is
characterized. The human streams management model that is formed by producers and consumers of services in
resort region is presented.
Key words: modeling, service logistics, human streams, recreational region, recreational service.
Bayrakova I.V., Chumakov V.I. Cumulative multicriterial estimation of investment appeal of the industrial
enterprises of machine-building area of ARC
The cumulative multicriterial estimation of investment appeal of the industrial enterprises of machinebuilding profile ARC that allows to receive the information according to the set of the indicators reflecting all
aspects of economic processes, containing general conclusions about results of activity of industrial objects is
presented.
Key words: investments, investment appeal of the enterprises, the matrix of coordinates, the indicator of
concordance.
Mentukh O.F. Research of meat goods consumers` behavior in conditions of economic crisis
The results of complex marketing researches of meat goods market are reviewed in the article. The meat
goods consumers` behavior in the conditions of economic crisis, their tastes and preferences are examined. The
basic criteria of buyers’ choice of meat goods are analyzed. The segmenting of meat goods market by price
criteria is carried out.
Key words: market researches, consumers` behaviors, the market of meat goods, market segmentation, the
criteria of segmentation.
Baldzhi M.D. The use of econometrical approaches in the field of nature management of ARC
The problems of the use of natural resources are considered and the ways of introduction of balanced
nature management that is based on the principles of strategy of steady development are offered in the article. The
use of coefficient of regional balance is offered on the basis of union of the coefficients of social, ecological and
315

economic constituents. The mathematical model of optimization of complex nature management, which is
directed on the development of certain territories due to own resources, is built.
Key words: the balanced complex nature management, factor of regional balance, modeling.
Stahovich-Stanush A. Positive Corporate and Organizational Image Support
In article the phases of value process management are stated. The concept of the image basis of
organisation, interfering corruption occurrence is presented.
Key words: enterprise, management, image, value.
Tsohla S.Yu., Plugar O.V. The organizational model of internal quality control of tourist services
Substantive provisions of maintenance of quality of the tourist enterprise are allocated. The organizational
methodical model of internal control of quality of tourist services, which allows to develop the method of internal
control of processes of tourists’ service, is offered, providing creation of high-quality tourist product.
Key words: control of quality, control objects, criteria, parameters of control of quality.
Buzni A.N. Approaches to the definition of economic conception “service”
In article illegitimacy of the use of a word-combination «the goods and services» is proved. Scientific
approaches to the definition of essence of an economic category "service" are summarized, author's definition of
the given category as goods kind is proved.
Keywords: goods, service, production, marketing.
Nalyvaychenko S.P. The choice of profitableness strategy of the enterprise
The problems of growth and development of an enterprise are examined, that are closely connected with
working out and realization of the strategy and tactics of the profit forming, increasing and profit distribution. It is
defined that an enterprise can chose aggressive or protective profitableness strategy.
Key words: enterprise’s profit, profit factors and indicators, profitableness strategy.
Vetrova N.M., Kuzmina N.V. The essence and classification of conditions of the enterprise within the
limits of economic diagnostics
The concept «an enterprise condition» within the limits of economic diagnostics, as independent direction
of an economic science is concretized. Kinds of conditions for the purpose of an establishment of the diagnosis at
the moment of time are allocated and proved.
Key words: economic diagnostics, system condition, enterprise condition, kinds of enterprise conditions.
Bedradina A.K., Gerasymenko V.G. The methodology of analysis of consumer’s service quality in tourist
enterprise
The statement about presence in touristic operating activity of two kinds of service’s quality is grounded in
the article. There are “quality of tour product” and “quality of client’s service”. In accordance with mentioned
thesis it is suggested to analyze the quality of tourist product on the basis of structurization and estimation of its
particular elements. The use of method based on the analysis of contact points of firm personnel and clientele is
proved
Key words: quality of tour product, quality of customer’s service, analysis of incidents, analysis of contact
points.
Skrypnik M.I. An order of distribution of indirect expenses and their inclusion in structure of the prime cost
of production
The organizational and methodical aspects of the operating costs accounting and order of their inclusion in
the structure of prime cost of production are investigated. The analysis of researches connected with the operating
costs accounting and order of their reference on production prime cost is carried out.
Key words: expenses, base of distribution, production prime cost.
Smetanko A.V. The technique of internal audit in joint-stock companies of Ukraine
The theoretical and practical aspects connected with the technique of internal auditor revisions in jointstock companies are presented. The basic phases, stages are allocated. Methodical recommendations connected
with internal audit within organization are made.
Key words: internal audit, audit technique, auditor proofs, book keeping, auditor procedures, registers.
Burenina N.B., Komurdzhieva Z.N. The prospects of development of recreational activity in Crimea
In article the condition of recreational potential of Crimea is revealed, the major perspective directions of
development of recreational activity in Crimea are allocated.
Key words: recreational activity, natural resource potential, development.
316

Burenina N.B., Muslyatdinova G.Ya. The growth of labour personnel potential of the tourist industry
enterprises
The priority directions of improvement of labour potential of the personnel focused on domestic enterprises
management in tourist sphere are revealed. The major tools of personnel development in tourism and hospitality
industry are specified.
Key words: the personnel, labour potential, motivation.
Voloshina S.V., Provolotskaya E.N., Ambrosova V.M. Methodical approaches to the estimation of the
influence of coal’s qualitative parameters on the cast iron cost price
The technique of quantitative estimation of the influence of changes in qualitative parameters of coal on the
cost price of cast iron are proposed in this article. Taking into account the specific production, technological and
organizational conditions of economic activity of open joint-stock company “ArcelorMittal Kryvyi Rih” the
fundamental chain of losses estimation from the viewpoint of its influence on cost coefficients and the
productivity level of blast furnaces is developed.
Key words: mining and metallurgical production, incremental method of calculation, prime cost of cast
iron production, the qualitative parameters of incoming raw materials, economic losses, coal, coal blends, cast
iron, blast furnaces, rolling.
Kolosyuk A.А. The technique of auditor sample conducting
Problems related to the development of step-by-step technique of selective methods application during
conducting the audit of accounting (financial) reporting are examined in the article.
Key words: risk, selective method, audit, informative system of account.
Matukova A.I., Kostyuchenko D.V. The floating capital management of the enterprise in the conditions of crisis
The methods of preservation of competitiveness of Ukrainian enterprises in crisis conditions are
characterized. Factors which influence floating capital in the conditions of high risk and uncertainty are defined.
Key words: competitiveness, factors, crisis, risk, floating capital.
Manych D.V., Ergin S.M. The mechanism of the enterprise's use of profit
The use of enterprise's profit, realization of process of its formation and distribution, definition of existing
kinds and sources of reception of profit are considered.
Key words: profit, balance profit, net profit distribution, enterprise.
Brovkova E.V. Travel services price defining
This article considers problems of travel services price definition. Factors and methods of price definition,
costs structure are analyzed. Some methods of effective price forming in travel service are proposed.
Keywords: price, international tourism, methods, discount, travel product, structure
Smirnov E.V. The methods and models of the measuring intellectual capital of enterprises
The gnosiology of intellectual capital of enterprises is explored. Methodical approaches to estimation of
intellectual capital are determined, the features of the practical use of scientific methods of estimation of
intellectual capital are analysed.
Key words: intellectual capital, organizational capital, human capital.
Smirnov E.V. The methods and models of the measuring intellectual capital of enterprises
The gnosiology of intellectual capital of enterprises is explored. Methodical approaches to estimation of
intellectual capital are determined, the features of the practical use of scientific methods of estimation of
intellectual capital are analysed.
Key words: intellectual capital, organizational capital, human capital.
Podsmashnaya I.N. Formation of the competitive potential of enterprise and its estimation
The estimation of competitive potential of the enterprise is generalized, it allows to capture the basic
processes within the enterprise and to reveal its strengths and weaknesses, and also to develop a complex
technique of estimation of possibilities in long-term perspective development of the enterprise.
Key words: competitive potential, competitive advantages, enterprise.
Bodnaryuk I.L. Balance coordination of incomes, expenses and profit on operational activity of trade
enterprises
Calculation of break-even limits of activity of consumer societies, for maintenance of their self-support in
the planned period is carried out. The reserve of financial durability of trade enterprises is calculated. The basic
ways of maintenance of trading activity of break-even and profitable consumer societies are offered.
Key words: incomes, expenses, profit, balance coordination, break-even limit, reserve of financial durability.
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Kondratieva I.G. The stochastic model of functioning of credit branch of bank
A credit department of commercial bank as the system of service of requirements which inflow from
borrowers is considered. The mathematical model that helps to reproduce all possible situations connected with
functioning of investigated system is constructed.
Key words: Markov's chains, probability, commercial bank, loan, stochastic model.
Shembeleva E.A. Decision support systems in management of tourism and recreation
The use of information systems in tourism and recreation complex management is considered. The
structure of support system of administrative decision-making at the enterprises of tourism and recreation complex
is presented. Modern analytical technologies of modeling to optimize management models are offered by the
development and functioning of tourism and recreation complex.
Key words: support systems of decision-making, information management systems, management, tourism
and recreation complex, analytical technologies of modeling.
Krishtal G.A. Economical and mathematical model of a rating construction of banking establishments and
determination of the basic directions of bank supervision
The analysis of methods of construction of reduced indicators that allows to estimate the degree of
reliability of banking establishments and other financial organizations is resulted, and also to construct rating of
such kind objects. For an estimation of financial indicators the economical and mathematical model on the rating
basis of banking establishments is offered.
Key words: rating, bank supervision, economical and mathematical model, specifications, estimation,
financial indicators.
Burdyug N.V. Industrial audit: possibilities of auditor programs in check process of resources' use
efficiency
Values and functions of industrial audit are considered. Its role in management of an effective resources'
use of the enterprise is defined. Possibilities and directions of audit computerisation are considered. Factors which
influence the process of computer audit and the requirement to auditor programs are defined. Procedures of
industrial audit with the use of software and resources' management system are offered.
Key words: audit, industrial audit, audit procedure, system “manufacture without warehouses”, system
"Kanban", system “just in time”.
Kovalenko T.L. The formation of strategic approach to the process of social and economic motivation for
public corporation "Ukrtelecom"
The essence of the strategic approach to social and economic motivation through allocation of such
directions of its realization as internal alignment, management, competitiveness is proved and it allows the
enterprise to provide economic benefit in the form of profitableness growth, growth of labour productivity,
satisfaction of all interested parties in the development of the enterprise and competitiveness of
telecommunications agency.
Key words: strategy, motivational mechanism, social and economic motivation, estimation,
competitiveness.
Korkushko O.N. Accounting aspect of equity capital analysis
The basic features of accounting aspect of equity capital analysis are defined, the international practice of
book keeping and the financial analysis is investigated.
Key words: account, equity capital, assets, liabilities, proprietor, capital investments, profit, obligation,
capital, share.
Sharapova I.S. The classification of operating costs as a basis of the organization of effective administrative
accounting system
The classification of expenses by various attributes is resulted. Criteria for effective administrative
accounting system are offered. Recommendations about system implementation «Economical manufacture»
targeting the purpose of optimisation of operating costs are developed.
Key words: operating costs, administrative accounting, classification, criterion of efficiency, system
«Economical manufacture».
Kozhemyakina T.V., Matukova D.G. Intangible assets of the exporting enterprise as the factor of
competitiveness growth in the world market
Results of the research of intangible assets use features by Ukrainian exporting enterprises - crude ore
manufacturers, the definition of condition and the general influence of intangible assets on the efficiency of their
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export activity are analyzed. The author's model of influence definition of intangible assets on productivity of
enterprise's export activity is presented.
Key words: intangible assets, the intellectual capital, categories of intangible assets, human assets
Gorda A.S., Katruk Е.S. The trends and problems of development of the world market of air transport
services
The basic problems of the world market of air transport services are revealed. The current status of the air
transport service market is analyzed. Features and trends of development of the world air transport service market
in conditions of economic globalization are established, the basic prospects of development of a world air
transport are offered.
Key words: air service, the international market of air service, volume of passenger traffic, cargo traffic,
business model, alliances of air carriers.
Vishnyakov V.M., Solovieva M.V. Export and import activity of Ukraine in the conditions of an economic crisis
The problems export and import activity of Ukraine are considered. The estimation of rational structure of
export and import is conducted. The process of export and import activity in the conditions of world financial
crisis is investigated. Scientifical and practical recommendations about an overcoming the crisis are offered.
Key words: foreign trade, export, import, economic crisis, the foreign trade turnover.
Kokodey T.A. The analysis of world experience of financial and economic crises and working out of the
general patterns of their occurrence and development
The analysis of the reasons of occurrence and historical character of basic local and global crises is carried
out, their general components in the form of patterns that gives toolkit for forecasting of potential financial and
economic crises are revealed and formalized.
Key words: economy, crisis, pattern, law, overproduction.
Golovchenko N.Z., Katsap Yu.S. The estimation of international competitiveness of national economies of
postindustrial countries
The basic results of rating and estimation of an economic and social situation of national economies of the
postindustrial countries are presented.
Key words: competitiveness, national economy, postindustrial countries, competitive advantages,
composite rating.
Vishnyakov V.M., Lototskaya I.N. The directions of reduction of negative balance of foreign trade of
Ukraine
The problems of negative balance of foreign trade in commodities, the factors of formation of negative
balance of foreign trade, real risks of growth of foreign trade deficit are considered. Complex measures on
improvement of customs procedures and undesirable import which allows to reduce and prevent negative balance
of foreign trade are offered.
Key words: trade, export, import, foreign trade turnover, balance, balance of trade, a competition, deficit.
Kalchuk T.S. Substantiation of information logistics management application’s expediency in the
international sea transportations
To offer measures on container transport infrastructure development in Ukraine, to use application of the
logistics information systems ЕRР type. The ERP system includes technical and programmatic providing, that
facilitates passing of transaction data in companies, which work in area of production, logistic, sales and human
resources. All application programs of the company that are related to business are computer-integrated in the
single system which has a centralized database access. The new ERP systems are presented in the module form
that allows the use of a global network.
Keywords: logistics management, informative logistics, information logistics systems, marine
transportations.
Troyan I.A. The theoretical basis of factor analysis of the countries’ subregional trade cooperation
The definition of subregional trading cooperation of countries is offered. The classification of factors of its
formation and development is improved. The concept «integration compatibility» of subregional countries on the
basis of the system analysis of set of favorable factorial components is offered.
Key words: subregional trading cooperation, factors of subregional trading cooperation, countries'
integration compatibility.
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